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Ce este "OPI"?

Profesioniștii în domeniul resurselor umane
vor fi implicați în activitățile proiectului, cu un
accent special pe colectarea feedback-ului lor cu
privire la capacitățile OI locale, vor participa la
testarea pilot a metodologiei și instrumentelor
pentru construirea competențelor personalului
resurse umane pentru a sprijini dezvoltarea
competențelor OI și instrumentul de metodologie și
diagnostic pentru evaluarea potențialului de
recalificare. Grupul care are un impact cheie asupra
conștientizării persoanelor aflate în căutarea unui loc
de muncă și a angajaților cu privire la noile cerințe
ale pieței locurilor de muncă va fi un obiectiv cheie al
strategiei de comunicare și diseminare. Managerii
IMM-urilor interacționează cu compartimentul HR

1.

2.  Șomerii sau angajații care au nevoie de
recalificare din cauza riscului ridicat al
șomajului (în locuri de muncă ușor automatizabile),
persoanele care se întorc din perioadele de
inactivitate profesională sau care își pierd funcțiile cu
relevanță economică sunt pentru profesioniștii în
resurse umane ținta cheie a activităților proiectului și
a strategiei de comunicare și diseminare.

Mulți cetățeni europeni se confruntă cu un risc ridicat de șomaj din cauza schimbării rapide a
cerințelor pieței muncii. Schimbările tehnologice, relevanța scăzută a competențelor tradiționale
de lucru și semnificația cheie a celor noi pun mulți europeni într-un risc ridicat de șomaj. În special
schimbările constante legate de inovație, noile tehnologii sau modele de afaceri, creează
necesitatea unei adaptări rapide și a dezvoltării competențelor corespunzătoare care nu sunt
disponibile imediat pe piața muncii. În acest domeniu, inovația deschisă (OI) oferă companiilor
șanse unice de a se angaja în inovare în prim-plan în fața resurselor adesea insuficiente. Acest
lucru necesită totuși recrutarea de personal specializat care ar putea sprijini procesele OI.
Managerii se luptă să obțină recruți cu competențele necesare în acest domeniu, în timp ce mulți
adulți din UE se confruntă cu șomaj sau cu risc ridicat de șomaj.

Proiectul OPI își propune să dezvolte și să testeze o metodologie cuprinzătoare și instrumente
pentru recalificarea resurselor umane pentru a obține competențe profesionale pentru acele
poziții orientate spre viitor în domeniul inovației deschise.

Cine ar putea fi interesat?
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